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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Hvorfor en Strategisk Næringsutviklingsplan 

Vellykket næringsutvikling forutsetter et godt samspill mellom flere parter. Det offentliges rolle er å 

legge til rette slik at bedrifter og aktører kan etablere og videreutvikle sin virksomhet basert på 

potensial, fortrinn og ambisjoner. Gründere, bedrifter og utviklingsmiljø er de som må være 

initiativtakere og gjennomføre konkrete satsinger i egen virksomhet. Næringsutvikling er et samspill 

mellom alle disse aktørene.  

 

For å lette dette arbeidet og legge til rette for næringsutvikling ble det i kommunal planstrategi for 

Eidsvoll 2012-2015 vedtatt det at det skulle utarbeides en strategisk næringsutviklingsplan for 

kommunen.   

 

Strategisk næringsutviklingsplan er en kommunal plan som sammen med næringslivet skal peke ut 

kursen for kommunens næringspolitikk fremover. I Eidsvolls plansystem har strategisk 

næringsutviklingsplan status som en overordnet temaplan. 

 

1.2 Visjon og mål i kommuneplanens samfunnsdel 

Eidsvoll kommunes visjon er  

Trivsel og Vekst i grunnlovsbygda 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022 er det formulert følgende hovedmålsetting: 

 Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i. I samarbeid 
med sine innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer 
og økonomi forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en 
bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling.  

 

Næringsutvikling er et av satsingsområdene i planen og der finner vi følgende hovedmål og delmål: 

 

Hovedmål: 

 Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale beliggenhet på 

Østlandet framstå som en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling. 

 

Delmål: 

 Kommunen skal etablere nye næringsarealer som legger til rette for nyetableringer i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur og med tanke på utvikling av tettstedene. 

 Kommunen skal gjennom aktivt samarbeid og dialog med næringslivet legge til rette for vekst 

og utvikling i eksisterende næringsliv. 

 Kommunen skal gjennom regionalt samarbeid bidra til å styrke regionen som felles arena for 

næringsutvikling samtidig som det tilrettelegges for at Eidsvoll kommune får sin naturlige del 

av denne utviklingen. 



__________________________________________________________________________________ 
Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2016-2019  4 
 

 Eidsvolls nasjonale historie og symboler knyttet til denne skal brukes som en av flere motorer 

i næringsutviklingsarbeidet. 

Under satsingsområde arealbruk og utbyggingsmønster i planen finner vi mål som har stor betydning 

for næringsutviklingen i Eidsvoll og som bygger opp under et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 

utbyggingsmønster: 

Delmål: 

 Publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsplassintensiv næring legges fortrinnsvis i 

tilknytning til tettstedene med god kollektivdekning. Areal og transportkrevende 

virksomheter lokaliseres til områder med god tilgjengelighet til hovedtransportårene. 

 Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større andel av 

reisene. Vegsystemet skal bygges ut med sikte på å tilrettelegge for at flere kan gå eller sykle 

i et trafikksikkert miljø. 

 

1.3 Om prosessen og medvirkning 

Planprogrammet til Strategisk næringsutviklingsplan ble vedtatt 3.6.2014. Utarbeidelse av planen er 

gjort i administrativ og politisk arbeidsgruppe og i samarbeid med Eidsvoll næringsråd.  

  

1.4 Samarbeid og rollefordeling 

Om vi skal lykkes i næringsutviklingsarbeidet må det være et aktivt og godt samspill mellom 
næringslivet og kommunen. Roller og ansvar må vært avklart og forstått, og det må legges til rette 
for møteplasser som sikrer god dialog. Kommunen er avhengig av at samarbeidsparter og 
enkeltbedrifter tar initiativ og eierskap for prosesser og gjennomføring av prosjekter både i egen regi 
og sammen med andre for å gjennomføre strategiene og oppnå målene i planen. På mange av 
områdene er det naturlig at kommunen tar et hovedansvar for gjennomføring av ulike strategier og 
tiltak, på andre områder vil kommunen være en medspiller.  
 
Verdiskaping kan ikke vedtas, men de vedtak som gjøres på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt 
nivå har likevel betydning for verdiskapingen, og utgjør en viktig del av næringslivets rammevilkår. I 
hovedsak er det ikke Eidsvoll kommune som skaper arbeidsplasser eller etablerer bedrifter. 
Kommunens rolle er å være en tilrettelegger innenfor kommunens ansvarsområder på måter som 
legger til rette for og stimulerer til entreprenørskap og næringsetablering. Videre vil kommunens 
attraktivitet for å tiltrekke seg nye innbyggere være vesentlig da bedrifter i større grad etablerer seg 
der de har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Utfordringene for næringslivet fremover vil i stor 
grad bli preget av konkurranse om arbeidskraft.  
 
Ser man på næringspolitikken i et bredt perspektiv, har Eidsvoll kommune et formelt ansvar som 
blant annet omfatter arealplanlegging og byggesaksbehandling, grunnskole, barnehager, kommunale 
veier og annen infrastruktur, behandling av serverings- og skjenkebevillinger med mer. Det formelle 
ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. 
Mesteparten av rammebetingelsene i bred forstand fastsettes på statlig nivå, blant annet skatter og 
avgifter og gjennom utforming av samferdselspolitikk og den nasjonale kunnskapspolitikken. 
Nærings- og fiskeridepartementet har dessuten sektorovergripende ansvar for det man kan knytte til 
den «smale» næringspolitikken. Dette inkluderer blant annet næringsrettede virkemidler knyttet til 
forskning, innovasjon, omstilling og internasjonalisering.  
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Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor 
næringsutvikling og økt innovasjon. Fylkeskommunens ressurser1 til næringsutvikling blir fordelt 
innenfor følgende hovedområder: 

 Entreprenørskap 

 Innovasjon 

 Internasjonal profilering 

 Reiseliv 
 
Særlig er det satset på næringsutvikling knyttet til Kjeller/Ahus-miljøene, Ås-miljøet og i 
kompetansemiljøene i Vestområdet. Det skal stimuleres til økt samarbeid mellom disse miljøene for 
å bidra til økt innovasjon og nyskapning. Videre satses det blant annet på Regional plan for areal og 
transport og på tilrettelegging for næringsutvikling i by- og tettstedsutvikling. 
 
En betydelig del av midlene som fylkeskommunen får overført fra statsbudsjettet, kanaliseres 
videre til Innovasjon Norge til ulike bedriftsrettede tiltak, blant annet etablererstipend og 
Etablerertjenesten i Akershus. Etablerertjenesten gir råd til gründere og nyetablerere i fylket og har 
inngått avtale om samarbeid med Innovasjon Gardermoen. 
 
Kommunen har imidlertid også muligheter for å stimulere til næringsutvikling gjennom virkemidler ut 
over det som er lovpålagt. Kommunens samfunnsutviklerrolle har fått et sterkere fokus de senere 
årene gjennom styrket samfunnsplanlegging i plan- og bygningsloven. Samfunnsutviklerrollen 
understreker blant annet kommunens betydning som deltager i partnerskap som fremmer 
kommunens næringsutvikling. Eidsvoll kommune inngår i dag i en rekke ulike partnerskap av 
betydning for næringsutviklingen i Eidsvoll. Kommunen samarbeider nært med næringslivet gjennom 
Eidsvoll næringslivsforum og Næringsrådet i Eidsvoll.  Eidsvoll kommune inngår også i regionalt 
samarbeid gjennom Øvre Romerike Utvikling2 og samarbeidsalliansen Osloregionen3. 
 
 

1.5 Overordnede føringer som har betydning for næringsutviklingen i 

Eidsvoll 

Regjeringen har gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging»4 gitt 

føringer til fylkeskommunene og kommunene om tilrettelegging for næringsutvikling, innovasjon og 

kompetanse. Det forventes at Fylkeskommunene legger til rette for bedre tilgang på kompetent og 

relevant arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen 

skjer i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, og på tvers av sektorer 

og forvaltningsnivåer. Fylkeskommunen og kommunene skal samarbeide om planlegging for 

verdiskapning, bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og 

regionale og lokale aktører. Det forventes at kommunen setter av tilstrekkelige arealer for 

næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov og som ivaretar hensynet til Rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det forventes at kommunene 

sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til 

jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi. 

 

                                                           
1
 Akershus fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 

2
 Samarbeidsorgan for de 6 kommunene på Øvre Romerike 

3
 Alliansen består av 67 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet 

4
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Kommunal og moderniseringsdepartementet, 

juni 2015 
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Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 ble vedtatt i 2015. 

Planen utgjør en plattform for arbeidet med næringspolitikk og næringsutvikling i de to fylkene, og 

angir mål og prioriteringer for dette arbeidet. 

 

Forslaget til Regionale plan for areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus5 har ligget ute på 

høring og planen forventes vedtatt i løpet av utgangen av 2015. Hovedgrepet i planen er at 

hovedstadsområdet i framtiden i større grad må konsentreres. Det vises til at et konsentrert 

utbyggingsmønster ivaretar overordnede miljø- og klimamålsettinger, begrenser inngrep i verdifulle 

naturområder og jordressurser, begrenser behovet for transport og gir god utnyttelse av 

infrastrukturen.  Med konsentrert vekst menes sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst 

til noen prioriterte vekstområder, og en tilsvarende klar begrensing på spredt vekst utenfor disse 

områdene. I planen er for eksempel Jessheim definert som regional vekstområde, mens tettstedene 

Eidsvoll sentrum/Sundet og Eidsvoll Verk/Råholt er utpekt som prioriterte lokale vekstområder. I 

planforslaget heter det blant annet at når vi konsentrerer veksten til noen prioriterte steder gir det 

grunnlag for mer levende byer og tettsteder med bedre handels-, service- og kollektivtilbud, og at 

flere kan gå og sykle i hverdagen. For å få til det må stedene utvikles med flerfunksjonalitet og 

kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer som kan appellere til en bredt sammensatt 

befolkning, og gangavstand mellom funksjonene.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel har målsettinger om arealbruk og utbyggingsmønster som støtter 

opp under nasjonale og regionale målsettinger for areal- og transportplanlegging.  For Eidsvoll 

kommune er det viktig å legge til rette for et inkluderende næringsliv. 

 

 

  

                                                           
5
 Eidsvoll kommune har gitt sin høringsuttalelse i kommunestyret den 3.2.2015 (sak 15/4) 
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2 EIDSVOLL I DAG 

Eidsvoll har et totalareal på 456 km² og er en typisk innlandskommune med store jord- og 
skogbruksarealer, noe som innebærer at betydelige arealer skal sikres for framtidig matproduksjon. 
Av totalarealet er 287 km² skogsmark og 50 km² jordbruksområder i drift. Ivaretakelse av landbruket 
vil være en viktig premiss for kommunens arealdisponering. 
 
Eidsvoll er den nest største kommunen på Øvre Romerike med hensyn til befolkning (23 474 
innbyggere pr 1.7.2015, og har også en meget stor årlig befolkningsvekst (opp mot 2,5 %). Den sterke 
veksten forventes å fortsette i årene som kommer, ikke minst fordi kommunen oppleves som en 
attraktiv bostedskommune som en følge av nærheten til både Oslo og Gardermoen.  
 
Øvre Romerike er i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen er sterkt preget av 
«Gardermoeffekten» som i stor grad styrer interessen for å etablere ny virksomhet i regionen. Dette 
skaper både utfordringer og muligheter for Eidsvoll kommune i forhold til næringsutvikling. 
Ullensaker med hovedflyplassen og Gardermoen næringspark er en sterk konkurrent til Eidsvoll når 
det gjelder næringsetablering, men samtidig gjør vår nærhet til hovedflyplassen og gode 
kommunikasjoner at vår kommune også bør oppleves som attraktiv for etableringer. Kommunens 
beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter gir innbyggerne god tilgang til et stort og variert 
arbeidsmarked, og gir også næringslivet gode muligheter for å rekruttere kompetanse utenfra. 
 
 

 

Fig. 2.1 Befolkningsprognose for Eidsvoll fram mot 2030. (Kilde: Akershus fylkeskommune (AFK), 
hovedalternativet). 
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I 2014 var det i underkant av 5 000 personer som hadde Eidsvoll som både bosteds- og 
arbeidskommune.  Det var omtrent 6 900 personer som bodde i Eidsvoll, men som pendlet ut av 
kommunen – først og fremst til Oslo og Ullensaker. Samtidig pendlet det inn omtrent 1 750 personer 
fra andre kommuner, flesteparten fra de andre kommunene på Øvre Romerike (Kilde: SSB). 
 
Figur 2.2 viser at helse- og sosialtjenester (både offentlig og privat) sysselsetter mange personer i 
Eidsvoll. Varehandel, offentlig forvaltning, bygge- og anleggsvirksomhet og industri er andre viktige 
næringer i kommunen. 
 

 
 
Fig. 2.2. Sysselsatte personer med arbeidssted i Eidsvoll i 2014 – prosentvis fordelt på næring (Kilde: 
AFK) 
 
 
Tall fra 2014 viste at Eidsvoll kommune hadde noe lavere andel sysselsatte enn fylket (2,3 prosent) og 
landet for øvrig (1,0 prosent). Av de bosatte i Eidsvoll, var det 67,5 prosent sysselsatte i alderen 15-
74 år i 2014. Samme året var det 3,3 prosent registrerte arbeidsledige mot 2,5 prosent i fylket og 2,8 
prosent på landsbasis. 
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2.1 Eidsvolls Muligheter og utfordringer 
NHO’s Kommune-NM rangerer hvert år kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på 

forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-

NM 2015 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2014. 

Område Indikatorer Rangering for Eidsvoll 

Total rangering  Blant de nest beste kommunene i 
landet (126. plass) 

Kommunal økonomi Kommunale adm.utgifter, 
eiendomsskatt, 
kommuneinntekter i forhold til 
utgifter, kommunens kjøp av 
private tjenester, kommunal 
betalingsevne 

Blant de beste kommunene i 
landet (20. plass) 

Demografi Befolkningsvekst, unge i forhold til 
eldre i arbeidsstyrken, netto 
innflytting, aldring. 

Blant de beste kommunene i 
landet (35. plass) 

Næringsliv Verdiskaping, nyetableringer, 
inntektsnivå, privat sysselsetting 
og privat sysselsettingsvekst. 

Middels (189. plass) 

Arbeidsmarkedet Sysselsettingsandel, sykefravær, 
uføre, arbeidsledige og 
arbeidsmarkedsintegrasjon 

Blant de nest dårligste kommuner i 
landet (338. plass) 

Kompetanse Andel sysselsatte med minst 4 års 
høyere utdanning, andel med 
bestått fagprøve, andel med 
teknisk og naturvitenskapelig 
utdannelse (opptil 4 år) 

Blant de dårligste kommunene i 
landet (369. plass) 

 
Det er viktig å være klar over hvilke indikatorer som ligger til grunn for de ulike rangeringene. For 
eksempel er fravær av eiendomsskatt en viktig årsak til Eidsvoll scorer høyt på kommunal økonomi, 
men rangeringen sier ikke nødvendigvis noe om kommunens økonomiske handlingsrom.  
 
Muligheter: 

 Nærhet til hovedflyplassen og hovedstadsregionen. 

 Meget gode kommunikasjonsmuligheter – Både E6 og god togforbindelse til/fra Oslo og 
Hamar/Lillehammer. 

 Kulturbygda/ Grunnlovsbygda – Stort mangfold og muligheter innenfor opplevelse, kultur og 
reiseliv. 

 Eidsvoll 1814 og Eidsvollsbygningen er en unik attraksjon med et særlig stort potensiale for å 
utvikle produkter og opplevelser.  

 Landbruk og landbruksrelaterte næringer – Mye tilgjengelig kompetanse og nærhet til stort 
marked for salg av produkter. 

 Store frilufts- og naturområder er attraktive og gir gode muligheter for ulike aktiviteter. 

 Frivillighet - Lag og foreninger bidrar i stort omfang med ulike tilbud til innbyggerne.  
 
Utfordringer: 

 Generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen, og få jobbtilbud for de med høyere utdanning. 
Høy drop-out fra videregående skole. 

 Underdekning av arbeidsplasser – Mange må pendle ut av kommunen. 

 Mangel på relevant kompetanse innenfor noen sektorer og næringer. 

 Økonomi – Kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom. 

 Øvre Romerike er generelt lite synlig som destinasjon i reiselivsmarkedet. 

 Å være synlig utad – markedsføring og rekruttering. 
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3 SATSINGSOMRÅDER – MÅL OG STRATEGIER 

Satsingsområdene er knyttet opp til visjonen og målene for næringsutvikling. Strategisk 

næringsutviklingsplan skal legge til rette for at kommunen sammen med næringslivet jobber 

målbevisst over lang tid. Bærekraftig og fremtidsrettet utvikling er fellesnevneren for målene som 

kommunen setter seg.  

 

HOVEDMÅL 
Eidsvoll kommune skal være 

en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling og 
skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet med næringsutvikling. 

 

SATSINGSOMRÅDER 

Rett næring på 
rett sted og 
Sentrumsutvikling  

Utdanning og 
kompetanse 

Det grønne 
skiftet/Landbruksbasert 

næringsutvikling 

Næringsutvikling 
innen grønn 
omsorg, helse, 
omsorg og 
sosiale tjenester 

Kultur og 
Omdømmebygging 

 

Satsingsområdene gir et rammeverk for mål og strategier og peker på det som skal gi særlig 

oppmerksomhet og ressurser i tiden framover. 

To næringer trekkes spesielt fram, fordi det er her det antas at potensialet for vekst er størst og som 

bygger på tradisjonelle kulturelle ståsted. Øvrige satsningsområder skal virke stimulerende på vekst 

generelt, uavhengig av bransjer.  

Innenfor hvert satsingsområde er det definert mål: «slik vil vi ha det» og strategier: «slik gjør vi det». 

Strategiene er ikke så konkrete at hvilke tiltak som skal iverksettes beskrives, men sammen med 

målene danner de et grunnlag for utforming av konkrete tiltak for å følge opp planen.   

 

3.1 Rett virksomhet på rett sted og sentrumsutvikling 

Rett virksomhet på rett sted 

Rett lokalisering av arbeidsplasser bidrar til styrking av tettstedene som fellesområder for 

arbeidsplasser, boliger, handel og service og et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Eidsvoll 

sentrum/Sundet og Eidsvoll Verk/Råholt er de to tettstedene som har størst potensiale for 

bærekraftig og miljøvennlig vekst og utvikling. Prinsippet om «Rett virksomhet på rett sted» eller 

ABC-prinsippet6 for lokalisering av arbeidsplasser innebærer at virksomheter med stort potensiale for 

bruk av kollektivtransport (arbeids- og besøksintensive virksomheter) lokaliseres i sentrum av 

tettsteder med godt kollektivtilbud. Virksomheter som er avhengig av biltransport (godstransport) 

lokaliseres i områder med god biltilgjengelighet ved E6. Fortetting og kvalitetsheving av eksisterende 

                                                           
6
 ABC-prinsippene ble introdusert av nederlandske planmyndigheter for å klassifisere eksisterende og 

fremtidige næringsområder etter hvor godt de er tilgjengelig med ulike transportmidler og omfanget av ansatte 
og besøkende. 



__________________________________________________________________________________ 
Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2016-2019  11 
 

næringsområder blir viktig, samtidig som det må vurderes å avsette nye næringsarealer i takt med 

behovet. Dette kan bidra til at Eidsvoll utnytter det store potensiale for næringsutvikling i en 

vekstkommune med tilgang til stamvegnettet, moderne jernbane og landets hovedflyplass.  

Sentrumsutvikling 

Befolkningsvekst og styrking av de prioriterte tettstedene vil bedre forutsetningene for 

arbeidsplassintensiv næringsutvikling. Konsentrert vekst i tettstedene Eidsvoll Verk/Råholt og Eidsvoll 

sentrum/Sundet er av stor betydning for å utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder med 

attraksjonskraft. Dette bidrar videre til å bygge opp tilstrekkelig kundegrunnlag. Flere arbeidsplasser 

og handels-, tjeneste- og fritidstilbud vil gjøre at stedene fremstår som attraktive og bærekraftige 

steder for fremtiden.   

 

Vekst og vern 

Befolkningsvekst og utvikling i tettstedene Eidsvoll Verk/Råholt og Eidsvoll sentrum/Sundet må ta 

hensyn til jordbruksområder og grønnstruktur. Utbyggingsarealer i tettstedene må være godt 

utnyttet før nye arealer settes av til utbyggingsformål. 

 

Dersom tettstedene vektlegger utbyggingshensyn sterkere enn vern av jordbruksområder og 

grønnstruktur, forutsettes det at dette er avklart på kommuneplannivå og at potensialet for 

fortetting og transformasjon er planlagt med høy utnytting og at utvidelsen av byggesonen er 

nødvendig ut i fra mål og behov for bolig- og arbeidsvekst i tettstedet.  

 

Slik vil vi ha det: 

 Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel, service og tjenester skjer etter prinsippet om 

rett virksomhet på rett sted. 

 Eidsvoll Verk/Råholt og Eidsvoll sentrum/Sundet framstår som attraktive tettsteder for 

etablering av boliger og publikumsrettet næring og tjenesteyting. 

 Vekst kontra vern av jordbruksområder er avklart på kommuneplannivå. 

 

Slik gjør vi det: 

 Legge til rette for at arbeidsplassintensive virksomheter etableres i de prioriterte tettstedene 

Eidsvoll sentrum/Sundet og Eidsvoll Verk/Råholt. 

 Legge til rette for at arealkrevende virksomheter med stort behov for biltransport (logistikk, 

lager og industri) lokaliseres langs E6. 

 Stimulere til at plasskrevende varehandel samlokaliseres.   

 Eidsvoll sentrum/Sundet og Eidsvoll Verk/Råholt videreutvikles som kommunens viktigste 

tettsteder for servicefunksjoner, forretninger, næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud. 

 Kulturhistorisk særpreg, nærhet til jernbanen og til Vorma ivaretas og videreutvikles som 

varemerke for Eidsvoll sentrum/Sundet. 

 Nye utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i tilknytning til attraktive kollektivtilbud med 

offentlige tjenester og servicefunksjoner, slik at innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle 

eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål. I et langsiktig perspektiv bør det sees på 

mulighet for togstopp på Langset. 

 Kommuneplanen skal sikre at det er en langsiktig avgrensning for utbygging i tettstedene. 
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Kommunens rolle: 

Kommunens virkemidler i denne sammenhengen er blant annet en effektiv og forutsigbar 

myndighetsutøvelse på arealområdet gjennom arealplaner, rekkefølgebestemmelser og 

utbyggingsavtaler. Kommunen kan også samarbeide med, eller gå i partnerskap med, kommersielle 

aktører og utbyggere slik at områdene blir utviklet på den måten som er mest hensiktsmessig for 

næringslivet, og tilrettelegge for at næringsliv som har tilknytning kan lokaliseres nær hverandre. 

 

3.2 Utdanning og kompetanse 

Kommunen skårer lavt på attraktivitetsbarometere innen kompetanse. Utdanningsnivået i Eidsvoll er 

lavere enn sammenlignbare kommuner. Et stort antall elever fullfører ikke videregående skole. 

Tilgang på relevant kompetanse er vesentlig for verdiskapning og bærekraft i næringslivet. 

Kompetanse på minimum videregående nivå er ofte en nødvendighet for å komme inn på 

arbeidsmarkedet. Sammen med sterk befolkningsutvikling er det stort potensiale for at det på sikt 

kan utvikles en sterkere kultur for læring i befolkningen. Skolen må ha en kvalitet som sikrer at flere 

ungdommer gjennomfører videregående utdanning. Eidsvoll har ikke eget tilbud innen høyere 

utdanning. På den annen side gir nærheten til Oslo lett tilgang til de fleste utdanningstilbud. 

Slik vil vi ha det: 

Tilstrekkelig tilgang på kompetanse og relevant arbeidskraft. 

 

Slik gjør vi det: 

 Støtte opp under og stimulere til Ungt entreprenørskap i grunnskolen   

 Støtte opp under og stimulere til at det etableres fagtilbud innen grønt entreprenørskap i den 

videregående skole 

 Støtte og stimulere til innovasjon og nytenkning i videregående skole og næringsliv 

 Bidra til at flere av våre ungdommer fullfører videregående skole, for å starte på høyere 

utdanning og/eller kommer i arbeid.  (Fra folkehelsestrategi i Eidsvoll, vedtatt 2014) 

 Bidra til økt samarbeid mellom videregående skoler på Romerike og næringslivet i Eidsvoll. 

 Utnytte den helsefaglige kompetanse som finnes i kommunen. 

 Arbeide for at det lokale utdanningstilbudet for helsearbeidere videreutvikles. 

 Bidra til videreutvikling av satsingen på faglært utdanning.  

 Bidra til å sikre et tilstrekkelig antall lærlingeplasser i privat og offentlig sektor. 

 Påvirke fylkeskommunen til å videreutvikle utdanningstilbudet knyttet til primærnæringer og 

råvarebasert industri i videregående opplæring. 

 Knytte kontakt med kompetansemiljøer (NMBU7, Grønt Fagsenter på Hvam og grønne 

næringsklynger).  

 Legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i arbeidslivet. 

 Sørge for gjennomgående undervisningsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Kommunens rolle: 

                                                           
7
 Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.  
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Kommunens virkemidler i denne sammenheng er knyttet til tjenestene innenfor opplæring og 

utdanning i barnehage og grunnskole. Grunnskolen skal samarbeide tett med barnehage og med de 

videregående skolene for å skape helhet og sammenheng i utdanningsløpet.  

 

 

 

3.3 Næringsutvikling innen grønn omsorg og andre private helse- og 

omsorgstjenester 

Tilbud innen private helse- og omsorgstjenester har lang tradisjon i Eidsvoll og på Romerike for øvrig, 

og det forventes vekst i helsesektoren i årene fremover. Viktig driver for denne veksten er en 

aldrende befolkning, som fører til økt behov for helse- og pleietjenester innen det offentlige. 

Samtidig er det en trend at vi bruker mer penger på helse, livstil og velvære.  

Begrepet «Grønn omsorg» er et konsept hvor landbrukseiendommer tilbys som arena for tjenester 

innenfor blant annet helse, omsorg, opplæring, arbeidstrening og integrering. 

Offentlig sektor kan ikke løse helse- og omsorgsoppgavene alene, men vil ha behov for hjelp fra 

private næringer.  Dette bekreftes i stor grad gjennom Samhandlingsreformen og Meld. St. 29 St. 

meld. «Morgendagens omsorg», der det blant annet heter at «Ved å samarbeide om å utvikle 

tjenester og produkter kan det offentlige og private aktører skape nye løsninger til det beste for 

brukerne. (…) Et aktivt næringsliv som deltar i utformingen av løsningene på kommunenes 

utviklingsbehov vil bidra til bedre, tryggere og mer effektive tjenester, og gi positive ringvirkninger i 

næringslivet». 

Slik vil vi ha det: 

Eidsvoll kommune fremstår som en troverdig og attraktiv kommune innen grønn omsorg, private 

helse- og omsorgstjenester og gir næringen langsiktige og stabile rammevilkår som danner et solid 

fundament for å ta posisjon i den private helse- og omsorgsnæringen. 

 

Slik gjør vi det: 

 Bidra til at det er aksept i Eidsvoll for at det offentlige og private aktører trenger hverandre for å 

sikre gode tilbud. 

 Med basis i initiativ fra næringen, bidra til å skape et klima for samarbeid mellom det private og 

offentlige med sikte på å utvikle prosjekter og tjenester som gir merverdi for begge parter. 

 Stimulere til at landbrukets ressurser bidrar til økt verdiskapning og som bidragsyter for 

velferdstjenester innenfor blant annet oppvekst og utdanning, arbeid og omsorg.  

 Utnytte den helsefaglige kompetansen som finnes i kommunen. 
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 Støtte opp om og bidra til at det etableres samarbeid med utvalgte nasjonale 

kompetansemiljøer innen innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Kommunens rolle: 

Kommunens rolle på dette området handler primært om å ha gode tjenester og god oversikt over 

behov, etablere partnerskap og samarbeid med andre aktører.  
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3.4 Det grønne skiftet/Landbruksbasert næringsutvikling 

Jordbruket er og har alltid vært, en viktig næring i Eidsvoll. Jordbrukets viktigste produksjonsfaktor er 

dyrkamarka, og mye av denne ligger i tettstedsnære områder der utbyggingspresset øker i takt med 

befolkningsøkningen.  

I jordbruket står fortsatt husdyrproduksjonen relativt sterkt, og særlig saueholdet og utnyttelsen av 

beiteressursene i utmarka er betydelig. Produksjonen av mjølk og storfekjøtt er viktig og andelen 

økologisk produksjon er stor, ca 1/3 av mjølka. Vi har også en god del kornproduksjon. De store 

sandslettene på Dokken, Minnesund og Eidsvoll verk har stort potensiale for potet-, bær og 

grønnsakdyrking, på grunn av kombinasjonen lett jord og kunstig vatning. Dette er i ferd med å bli 

bedre utnyttet. Deler av det gjenværende ravinelandskapet langs vassdraga våre har beiteressurser 

som kan utnyttes bedre. 

Vi ser i dag en stadig sterkere utvikling mot få og store bruk, spesielt i mjølkeproduksjonen.  Det 

samme ser vi i planteproduksjonen der stadig mer av jorda drives av færre foretak. 

Investeringsprosjektene i tradisjonelt jordbruk har derfor de siste åra vært få men store, og slik er det 

grunn til å tro at det vil fortsette. Konsentrasjonen av produksjonen medfører at mye jord leies bort 

og at mange gardstun og driftsbygninger blir stående uten aktivitet.  

Innovativ utnyttelse av disse ledige ressursene representerer det fagmiljøet kaller «det grønne 

skiftet». Dette handler om overgangen fra olje til fornybare ressurser. Landbruket har store 

forutsetninger for å bidra til å skape ny industri og nye produkter gjennom biologiske ressurser som 

landbruket forvalter.   

Eiendomsstrukturen i skogbruket i Eidsvoll har endret seg lite de seinere åra, med svært mange 

mindre gårdsskoger, noen få større skogeiendommer samt Eidsvoll Almenning. Denne strukturen gir 

mange steder en mengde små eiendomsteiger som gir driftsmessige utfordringer. Tilveksten i 

Eidsvollsskogen øker stadig og er nå på ca 90000 m3 årlig. Den årlige avvirkningen er på ca 70000 m3, 

hvorav det meste av sagtømmeret foredles videre på Moelvens anlegg på Eidsvoll verk. Det er et 

stort uutnyttet potensiale for produksjon av bioenergi i Eidsvollskogene.  

Slik vil vi ha det: 

Eidsvoll kommune fremstår som troverdig og attraktiv innen grønn-/landbruksbasert 

næringsutvikling, og gir kommunens primærnæringer langsiktige og stabile rammevilkår som danner 

et solid fundament for å ta posisjon i det grønne skiftet og bidrar til optimal produksjon av 

landbruksprodukter og etablering av innovativ grønn næringsvirksomhet.  

 

Slik gjør vi det: 

 Legge til rette og aktivt bidra til samarbeid med ledende fagmiljøer om optimalisering av 

landbruksproduksjonen og utvikling av innovativ grønn/landbruksbasert næringsutvikling. 

 Støtte og være pådriver for videreutvikling av råvareforedlende bedrifter, herunder etablering 

av samarbeid mellom lokale gårdsbruk, matvareindustri og kompetansemiljøer. 

 Bidra til formidling av kunnskap, relasjoner og nettverk til kommunens grønne/landbruksbaserte 

næringsaktører. 

 Sørge for at de til enhver tid tilgjengelige statlige landbrukspolitiske virkemidler, både 

økonomiske og juridiske, forvaltes til det beste for landbruksnæringa. 
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 Legge til rette for at det kan etableres andelslandbruk hvor innbyggere som ønsker det, kan 

produsere sin egen mat. 

 Legge til rette for at Eidsvoll sentrum kan bli et fast utsalgssted for lokale matprodukter – 

Bondens marked. 

 Avklare hvilke typer næringsvirksomheter som ligger innenfor «Landbruk pluss» med hensyn til 

alternativ utnytting av bygningsmassen på landbrukseiendommer.  

 I samarbeid med landbruksnæringa, sørge for at vannforskriftens mål om et godt vannmiljø nås 

uten at det går på bekostning av landbrukets produksjonsgrunnlag. 

 

Kommunens rolle: 

Kommunens rolle på dette området er å bidra til at Eidsvoll fremstår som innovativ innen grønn-

/landbruksbasert næringsutvikling. Gjennom dialog og samarbeid med ledende fagmiljøer bidrar 

kommunen til formidling av kunnskap, relasjoner og nettverk til næringsaktørene innen 

grønn/landbruksbaserte næringsutvikling. Samtidig er kommunen forvalter av statens 

landbrukspolitikk, og forvaltning av plan- og bygningsloven er et viktig virkemiddel i arbeidet med å 

nå målene i landbrukspolitikken. 

 

3.5 Kultur og omdømmebygging  

Eidsvoll er avhengig av et godt omdømme for å tiltrekke seg innbyggere og næringsliv som bidrar til 

verdiskapning. Omdømmearbeidet skal bidra til å fronte Eidsvoll kommunes fortrinn når det gjelder 

næringsutvikling generelt. Men også på andre strategiske områder vil det være viktig å markedsføre 

bygdas kvaliteter og muligheter. Vekst og utvikling er en forutsetning for at kommunen kan 

videreutvikle sine tjenester og velferdstilbud.  

 

Et godt omdømme, avstanden til Gardermoen og Oslo og gode boligområder legger til rette for en 

offensiv markedsføring av kommunen. Bygdas naturgitte kvaliteter representerer muligheter og god 

livskvalitet for mange. Eidsvoll 1814 og Eidsvollsbygningen er en unik attraksjon med et særlig stort 

potensiale for å utvikle produkter og opplevelser.  

 

For at Eidsvoll skal lykkes med vekst og utvikling i næringslivet er vi avhengig av at også 

nabokommunene og regionen lykkes i sitt arbeid med hensyn til næringsutvikling. Eidsvoll må derfor  

spille en aktiv rolle i regionalt samarbeid i Gardermoregionen gjennom aktiv deltakelse i ØRU.  

 

Slik vil vi ha det:  

Eidsvoll har et godt omdømme som bo- og arbeidssted, og kommunen er en god samarbeidspartner 

for næringslivet og spiller en aktiv rolle i regionalt samarbeid 

 

Slik gjør vi det: 

 Arbeide systematisk og målbevisst for og å skape stolthet og tilhørighet knyttet til merkevaren 

«Eidsvoll». 

 Arbeide målrettet for å synliggjøre Eidsvolls mange muligheter. 
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 Bidra til å styrke Gardermoregionen som felles arena for næringsutviklings- og 

arbeidskraftområde. 

 Være synlig som aktiv mot næringslivet på næringslivets ulike arenaer og i digitale media 

(oppdatert hjemmeside for etablerere, oversikt over næringsarealer og andre næringsrelevante 

tema). 

 Stimulere til at det utvikles gode samarbeidsarenaer mellom kultur og næringsliv i kommunen. 

 Samarbeide med Eidsvoll 1814 og andre kulturarenaer som for eksempel Eidsvoll verk, 

Gullverket, Byrud, og Feiring jernværk. 

 

Kommunens rolle 

Kommunens rolle på dette området vil i særlig grad være å ta initiativ i forhold til prosesser og 

allianser, og støtte opp under og være en samarbeidspartner med andre aktører. 

 

 

4 OPPFØLGING AV PLANEN 

Strategisk næringsutviklingsplan omfatter mange av kommunens virksomheter. For eksempel vil 

kommunens attraksjonsverdi være avhengig av gode kommunale tjenester, noe som innbefatter 

nesten hele kommunens apparat. Noen virksomheter møter næringslivet direkte, og vil derfor ha en 

særskilt oppgave i å yte service overfor næringslivet. 

De foreslåtte målene og strategiene i denne planen må derfor følges opp med en tiltaksdel. Eidsvoll 

kommune har allerede godt samarbeid med næringslivet gjennom Eidsvoll næringsråd. Utarbeidelse 

av tiltaksdelen vil skje i nært samarbeid med næringsrådet.  

Det tas sikte på å ta planen opp til vurdering/rullering en gang hvert 4. år. 
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VEDLEGG  - NÆRINGSAREALER 

Næringsarealer i kommunen fra sør til nord. 

Formål i listen er en oppramsing, det er ikke sikkert at alle formål er aktuelt i de ulike områder som 

inngår i de forskjellige steders arealberegning. 

DAL SENTRUMSOMRÅDE 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Næringsvirksomhet: 
forretninger, kontorer, lager- og 
servicevirksomhet. 
Areal totalt: 37,6 dekar 
Ledig areal: Ca.5,7 dekar 
 
 
I tillegg kommer arealer avsatt 
til «Sentrumsformål», hovedsak 
regulert til kombinerte formål- 
bolig, forretning og kontor». 
 

 
 

ØRN 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Næringsformål 
Areal totalt: 399 dekar 
Ledig areal: 148 dekar 
Uregulert ny næringsbebyggelse 
i kommuneplan: ca. 34 dekar  
 
LETO 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Kombinerte formål; 
forretning/ kontor, hotell, lager, 
industri. 
Areal totalt: 131 dekar 
Ledig areal: 100 dekar 
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VESTBYSVINGEN 
 
Planstatus: Regulert og 
uregulert 
Formål: Forretning (salg av 
plasskrevende varer)kontor, 
lager. 
Areal totalt: 109 dekar 
Ledig areal: 0 dekar 
Uregulert ny næringsbebyggelse 
i kommuneplan: 67 dekar. 
 
MANERUD OG DAL LEIR 
 
Planstatus: Uregulerte nye 
områder i kommuneplanens 
arealdel. 
Formål: Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål- fremtidig, 
Bolig og tjenesteyting samt 
annet anleggsformål, Kombinert 
formål- Næring (ikke 
detaljhandel), kontor, offentlig 
privat tjenesteyting, bolig. 
Areal totalt: 287 dekar 
 

 
 

RÅHOLT/EIDSVOLL VERK 
STASJON 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Forretnings- og 
kontorformål, detaljhandel. 
Areal totalt: 66,8 dekar 
Ledig areal: 12,9 dekar 
 
 
I tillegg kommer arealer avsatt 
til «Sentrumsformål», hovedsak 
regulert til kombinerte formål- 
bolig, forretning og kontor». 
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BØNSDALEN 
 
Planstatus: Regulert 
(områdeplan) 
Formål: Kombinerte formål; 
kontor/industri/lager, bevaring. 
Areal totalt: 157 dekar 
Ledig areal: Ca.30 dekar 
 

 
 

PIRO/EIDSVOLL VERK 
 
Planstatus: Regulert og 
uregulert. 
Formål: Industri/lager, 
Kombinerte formål; 
hotell/bevertning/bensinstasjon
, Kombinerte formål; 
bolig/forretning/kontor, 
Kombinerte formål; 
forretning/kontor/allmenn. 
Areal totalt: 270 dekar 
Ledig areal: Ca.15 dekar 
Ca. 207 dekar uregulert bebygd 
areal avsatt til 
næringsbebyggelse i 
kommuneplan. 
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ORMLIA NORD 
 
Planstatus: Regulert og 
uregulert 
Formål: Vegserviceanlegg, 
Kombinerte formål; 
industri/håndverk/lager/ 
forretning (plasskrevende 
varehandel)/ hotell/ 
overnatting. 
Areal totalt: 643 dekar 
Ledig areal: Ca. 379 dekar 
Ny uregulert næringsbebyggelse 
i kommuneplan: Ca. 211 dekar.  
 
ORMLIA SØR 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Vegserviceanlegg 
Areal totalt: 242 dekar 
Ledig areal: ca. 28,7 dekar 
Ny uregulert næringsbebyggelse 
i kommuneplan: Ca. 173 dekar. 
 

 

HAMMERSTAD 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Forretning, Næring; 
industri/lager. 
Areal totalt: 19 dekar 
Ledig areal: Ca.4 dekar 
 
 
MYHRER 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Industri/Lager 
Areal totalt: 49 dekar 
Ledig areal: Lite/uvisst. 
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EIDSVOLL SENTRUMSOMRÅDE 
 
Planstatus: Regulert og 
uregulert 
Formål: Forretning, kontor, 
industri, lager, hotell, 
bevertning. 
Areal totalt: 116 dekar 
Uregulert areal: 23,8 dekar 
Ledig areal: 24,8 dekar 
(regulert) 
 
I tillegg kommer arealer avsatt 
til «Sentrumsformål», hovedsak 
regulert til kombinerte formål- 
bolig, forretning og kontor». 
 

 

MINNE INDUSTRIOMRÅDE 
 
Planstatus: Regulert og 
uregulert. 
Formål: Industri/lager, 
Kombinerte formål; 
forretning/kontor/industri, 
Bensinstasjon. 
Areal totalt: 560 dekar 
Ledig areal: Ca.210 dekar 
74 dekar bebygd uregulert 
næringsbebyggelse i 
kommuneplan. 
 
 
 
 
LANGSET SENTRUMSOMRÅDE 
 
Planstatus: Regulert 
Formål: Herberge/bevertning 
Areal totalt: 4 dekar 
Ledig areal: Ca.4 dekar 
 
I tillegg kommer arealer avsatt 
til «Sentrumsformål», hovedsak 
regulert til kombinerte formål- 
bolig, forretning og kontor». 
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FEIRING 
 
Planstatus: Uregulert 
Formål: Næringsbebyggelse 
Areal totalt: 17,4 dekar 
Ledig areal: 17,4 dekar 
 

 

 

 

 


